ฮาร์บิน เทศกาลแกะสลักน้าแข็ง เสิ่นหยาง ฉางชุน จี๋หลิน 7 วัน 5 คืน
โดยสายการบิน นกสกู๊ต (โหลดน้าหนักกระเป๋า 20 กิโลกรัม)
คณะออกเดินทาง 10 ท่านขึนไป
ก้าหนดการเดินทาง วันที่ 28ธ.ค.61-3ม.ค.62
18-24 / 25-31 ม.ค. // 15-21 ก.พ. 62

ราคา 33,999 บาท
ราคา 29,999 บาท

สรุปการเดินทางโดยย่อ
วันที่

ก้าหนดการ

เช้า เที่ยง เย็น

โรงแรม

1

สนามบินดอนเมือง

X

X

X

2

สนามบินดอนเมือง - เสิ่นหยาง (XW878 : 02.20 - 08.35)
ร้านขายเสือกันหนาว - พระราชวังโบราณเสิ่นหยางกู้กง

X

 

POLI HOTEL หรือ
เทียบเท่าระดับ 4 ดาว

3

เสิ่นหยาง - ฉางชุน - ลานสกีจิงเย้ถัง (รวมค่าเข้า)



 

GUO MAO HOTEL
หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

4

ฉางชุน - ฮาร์บิน - เกาะพระอาทิตย์ - เทศกาล“ปิงเสวี่ยต้าซื่อเจีย”

(Harbin 2019 International Ice and Snow Festival)

 

LIFENG HOTEL หรือ
เทียบเท่าระดับ 4 ดาว

5

โบสถ์เซ็นโซเฟีย (ถ่ายรูปจากด้านนอก) - อนุสาวรีย์ฝั่งหงสวนสตา
ลิน - ร้านขายสินค้าพืนเมืองรัสเซีย - ฮาร์บิน - จี๋หลิน



6

วิวแม่น้าซงฮัวเจียง - จัตุรัสซื่อจี - พิพิธภัณฑ์แมนจู
ร้านโสม - จี๋หลิน - เสิ่นหยาง



7

เสิ่นหยาง - สนามบินดอนเมือง (XW877 10.05 - 14.40)



MENG YANG DAFAN
  DIAN HOTEL หรือ
เทียบเท่าระดับ 4 ดาว
POLI HOTEL หรือ
 
เทียบเท่าระดับ 4 ดาว
✈

X

กรุณาเตรียมค่าทิปหัวหน้าทัวร์,ไกด์และคนขับรถ จ้านวน 210 หยวน/คน ตลอดการเดินทาง
วันแรก

สนามบินดอนเมือง

23.30 น.

 คณะพร้อมกันทีส่ นามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน 3 สายการบิน NOK SCOOT
เจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับและอานวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

วันที่สอง

สนามบินดอนเมือง - เสิ่นหยาง - ร้านขายเสือกันหนาว - พระราชวังโบราณเสิ่นหยางกู้กง

02.20 น.

 เหิรฟ้าสู่ เมืองเสิ่นหยาง โดยสายการบิน NOK SCOOT เที่ยวบินที่ XW878
(ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่องบิน)
เดินทางถึง เมืองเสิ่นหยาง เมืองเอกของมณฑลเหลียวหนิง มีซื่อเดิมเป็นภาษาแมนจูว่า “มุกเดน”

08.35 น.
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เที่ยง
บ่าย

ค่้า

หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นาท่านแวะ ร้านขายเสือกันหนาว ให้ท่านได้เลือกซื้อตามอัธยาศัย
รับอุปกรณ์ชุดกันหนาว แจกฟรี...หมวก ผ้าพันคอ ถุงมือ ท่านละ 1 ชุด
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ พระราชวังโบราณเสิ่นหยางกู้กง โบราณสถานจากสมัยต้นราชวงศ์ชิง ที่ได้รับการดูแล
รักษาเป็นอย่างดี และมีลักษณะคล้ายคลึงกันมากกับพระราชวังหลวงที่กรุงปักกิ่ง สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.
1625 ภายหลังจากที่ราชวงศ์แมนจูได้สถาปนาให้เสิ่นหยางเป็นราชธานี ประกอบด้วยตาหนักใหญ่น้อย
กว่า 300 ห้อง บนพื้นที่กว่า 60,000 ตารางเมตร ภายหลังจากที่ราชวงศ์หมิงถูกโค่นล้มลง (ค.ศ.1368
- 1644) ชาวแมนจูก็ได้สถาปนาราชวงศ์ชิงขึ้น ได้ย้ายเมืองหลวงไปอยู่ที่กรุงปักกิ่ง และใช้เสิ่นหยาง
เป็นเมืองหลวงแห่งที่สอง รวมทั้งใช้พระราชวังแห่งนี้เป็นที่ประทับขององค์จักรพรรดิเมื่ อครั้งเสด็จ
เยือนทางเหนือ
 รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร
 พักที่ POLI HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

วันที่สาม

เสิ่นหยาง - ฉางชุน - ลานสกีจิงเย้ถัง (รวมค่าเข้า)

เช้า

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองฉางชุน (ใช้ระยะเวลาการเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เมืองฤดูใบไม้ผลิแห่ง
เขตเหนือของจีน แต่เดิมฉางชุนเป็นศูนย์กลางอานาจของเผ่าแมนจู เมื่อญี่ปุ่นเข้ายึดครองเขตแมนจูเรีย
ค.ศ.1938 - 1945 ได้สถาปนาเป็นรัฐแมนจูกัว และได้ประกาศตั้งฉางชุนเป็นเมืองหลวงหลังญี่ปุ่นสิ้นอานาจ
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ ลานสกีจิงเย้ถัง เพื่อให้ท่านมีเวลาอิสระและเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ ภายใน
ลานหิมะ เช่น การเล่ นสกีหิมะ แคร่เลื่อน เป็นต้น ส าหรับท่าน ที่ไม่เล่ นสกี ใช้เวลาพักผ่ อนตาม
อัธยาศัย ถ่ายภาพกับลานสกีที่ปกคุลมด้วยปุยหิมะขาวโพลน หรือเดินชมบรรยากาศแสนโรแมนติค
ของลานสกี และถ่ายภาพความประทับไว้เป็นที่ระลึ ก (ราคาทัวร์ ไม่รวม ค่าเช่าอุปกรณ์ และ
กิจกรรมต่างๆ ภายในลานสกี)
 รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร
 พักที่ GUO MAO HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

เที่ยง
บ่าย

ค่้า
วันที่ส่ี

ฉางชุน - ฮาร์บนิ - เกาะพระอาทิตย์ - ชมเทศกาล “ปิงเสวี่ยต้าซื่อเจีย”
(Harbin 2019 International Ice and Snow Festival)

เช้า

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองฮาร์บิน (ใช้ระยะเวลาการเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เมืองหลวงของ
มณฑลเฮยหลงเจียง มีช่วงฤดูหนาวมากกว่าฤดูร้อนและเลื่องชื่อในฐานะเป็นเมืองน้าแข็งของประเทศ
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านสู่ ไท่หยางต่าว ( เกาะพระอาทิตย์ ) เกาะขนาดใหญ่ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของแม่น้าซงฮัว
เจียง มีเนื้อที่ประมาณ 3,800 เฮคเตอร์ เดิมเป็นสถานที่พักฟื้นของกรรมกรใช้แรงงานเมืองฮาร์บิ้น

เที่ยง
บ่าย
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ค่้า

สถานที่ส วยงามร่ มรื่ น ชมความงามของเมืองชนบทที่เ งียบสงบและมีม นต์เสน่ห์ นับเป็ นสถานที่
อาบแดดที่วิเศษสุด นอกจากนั้นยังมีเรือ จักรยาน และรถม้าลากสไตล์ยุโรปไว้บริการให้เช่าอีกด้วย
(ราคาทัวร์ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ) ส่วนในช่วงฤดูหนาวเมื่อเกาะแห่งนี้ถูกปกคลุมด้วยหิมะก็จะ
กลายเป็นสถานหย่อนใจในอุดมคติที่เหมาะอย่างยิ่งกับกิจกรรมหลากหลายชนิดบนลานน้าแข็ง เช่น
สเก็ตน้าแข็ง เลื่อนหิมะ และชมนิทรรศการและศิลปกรรมแกะสลักหิมะประจาปีของฮาร์บิ้น เกาะ
สุริยันถือเป็นสถานที่จัดแสดงการแกะสลักหิมะน้าแข็งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีนที่โด่งดังไปทั่วโลก ซึ่ง
ปัจจุบันนี้ท่านสามารถชมการแสดงการแกะสลักหิมะน้าแข็งในอาคารของเกาะสุริยันนี้ได้ ชมการ
แกะสลักน้าแข็งกาแพงเมืองจีน สวนหิมะ และอีกหลากหลายแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญของจีน ท่าน
สามารถถ่ายรูปสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เหมือนกับท่านได้อยู่ในนิทรรศการแกะสลักหิมะน้าแข็งอย่าง
แท้จริง อย่างที่เห็นในปัจจุบัน
 รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร
นาท่านชม เทศกาล“ปิงเสวี่ยต้าซื่อเจีย”(Harbin 2019 International Ice and Snow
Festival) หรือนิทรรศการและศิลปกรรมการแกะสลักน้าแข็งประจาปีของฮาร์บิน ปิงเสวี่ยต้าซื่อเจี้ย
ที่เมืองฮาร์บินซึ่งฤดูเยือกแข็งที่ยาวนาน ทาให้ฮาร์บิ้นซึ่งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีนกลายเป็น
เมืองน้าแข็ง สภาพอากาศเย็นจัดทาให้แม่น้าซงฮัว กลายเป็นลานน้าแข็งที่ทั้งหนาและกว้างใหญ่ ที่ผู้
มาร่วมงานใช้เล่นสไลเดอร์ ลากเลื่อนและกีฬาต่างๆ อย่างเช่น ฮ็อกกี้ , สเก็ตและสกีกันอย่าง
สนุกสนาน มีการนาน้าแข็งก้อนโตมาแกะสลักเป็นรูปต่างๆ ให้ท่านชมความงดงามของโคมไฟน้าแข็งยามค่าคืน
ตามอัธยาศัย
(หมายเหตุ : เนื่องจากสถานที่จัดงานอยู่กลางแจ้ง หากสภาพอากาศไม่เอืออ้านวย อากาศไม่หนาว
จัด ส่งผลให้น้า แข็งละลาย ทางบริ ษัทฯขอสงวนสิทธ์ ใ นการเปลี่ยนแปลงจัดเป็นรายการอื่น
ทดแทนให้ท่าน โดยที่ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 พักที่ LIFENG HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

วันที่ห้า

โบสถ์เซ็นโซเฟีย (ถ่ายรูปจากด้านนอก) - อนุสาวรีย์ฝั่งหง - สวนสตาลิน - ร้านขายสินค้าพืนเมือง
รัสเซีย - ฮาร์บิน - จี๋หลิน

เช้า

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านชม โบสถ์เซ็นโซเฟีย (ถ่ายรูปจากด้านนอก) ซึ่งเป็น 1 ในโบสถ์คริสต์ 17 แห่ง ซึ่งแสดงถึง
วัฒนธรรมรัสเซียที่ได้เข้ามามีอิทธพลในฮาร์บิ น โบสถ์โซเฟีย เป็นโบสถ์นิกายออร์โธด็อกซ์ที่สร้างขึ้น
ในปี ค.ศ 1907 เป็นโบสถ์ออร์โธด็อกซ์ ที่ใหญ่ที่สุดในภาคพื้นเอเซียตะวันออก
จากนั้นนาท่านชม อนุสาวรีย์ฝั่งหง ซึ่งตั้งอยู่ ณ บริเวณชายฝั่งแม่น้าซงฮัว เป็นอนุสรณ์ระลึกถึงความ
พยายามของชาวเมืองฮาร์บินที่พยายามต่อสู้กับอุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อปี ค.ศ.1957 อนุสาวรีย์เป็นเสา
ทรงกลมแบบโรมัน สูง 13 เมตร บนยอดเสาเป็นรูปแกะสลักกลุ่มกรรมกรชาวนา ทหาร ข้าราชการ
และนักศึกษาที่ร่วมใจร่วมแรงกัน
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เที่ยง
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บ่าย

ค่้า

นาท่านชม สวนสตาลิน ริมฝั่งแม่น้าซงฮัว โดยสวนแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1953 ซึ่งมีรูปแบบที่รับ
อิทธิพลจากศิลปกรรมของทวีปยุโรป แต่มีความสมบูรณ์แบบกว่าและมีเอกลักษณ์ที่ห้าวหาญ ทุกท่าน
จะได้เห็นวิวหิมะธรรมชาติที่สวยงามและกิจกรรมการเล่นสกีบนแม่น้าซงฮวา ที่กลายเป็น น้าแข็งทั้ง
สายน้า ชมพร้อมกิจกรรมบนน้าแข็งที่แสนสนุก เช่น บันไดน้าแข็ง แคร่เลื่อนหิมะเป็นต้น
นาท่านแวะ ร้านขายสินค้าพืนเมืองรัสเซีย อาทิเช่น เครื่องประดับ ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าและของ
พื้นเมืองตามอัธยาศัย
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองจี๋หลิน (ใช้ระยะเวลาการเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) เป็นเมืองที่มี
ประวัติยาวนานตั้งแต่สมัยราชวงศ์หมิง เดิมคือป้อมปราการ เรียกว่า ฉวงฉ่าง
 รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร
 พักที่ MENG YANG DAFANDIAN HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

วันที่หก

วิวแม่น้าซงฮัวเจียง - จัตุรัสซื่อจี - พิพิธภัณฑ์แมนจู - ร้านโสม - จี๋หลิน - เสิ่นหยาง

เช้า

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านชม วิวแม่น้า ซงฮัวเจี ยง ซึ่งท่านจะได้เพลิ ดเพลิ นกับบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติอย่างยิ่ง
(หมายเหตุ : การเกิดแม่คะนิงนันขึนอยู่กับสภาพอากาศจะต้องเอืออ้านวย) จากนั้นนาท่านชม
จัตุรัสซื่อจี ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองจี๋หลิน
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์แมนจู สร้างขึ้นในปี 1932 มีพื้นที่ 865 ตารางเมตร ภายในมีจัดแสดง
สิ่งของวัตถุโบราณเกี่ยวกับของใช้ในชีวิตประจาวัน , อาวุธ, เครื่องมือเกษตรกรรมของชาวแมนจู และ
ยังมีห้องที่จัดแสดงวิธีการเซ่นไหว้บรรพบุรุษ, เทพเจ้าของชาวแมนจูอีกด้วย
นาท่านเดินทางสู่ ร้านโสม ซึ่งเป็นโสมที่มีคุณภาพดี ให้ท่านได้เลือกซื้อโสมกลับไปบารุงร่างกายหรือ
ฝากญาติผู้ใหญ่ที่ท่านรักและนับถือ
นาท่านเดินทางสู่ เมืองเสิ่นหยาง (ใช้ระยะเวลาการเดินทางประมาณ 4.30 ชั่วโมง) เมืองที่ในอดีต
เคยอยู่ใต้การปกครองของรัสเซียจนถึง ปี ค.ศ. 1931 จึงตกเป นของญี่ปุ่น และกลับมาอยู่ภายใต้การ
ดูแลของรัสเซียอีกครั้งในปี ค.ศ. 1945
 รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร
 พักที่ POLI HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

เที่ยง
บ่าย

ค่้า
วันที่เจ็ด

เสิ่นหยาง - สนามบินดอนเมือง

เช้า
10.05 น.

 รับประทานอาหารเช้า บริการอาหารแบบกล่อง
 เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NOK SCOOT เที่ยวบินที่ XW877
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

14.40 น.

(*** กรุ๊ปออกเดินทางได้ตังแต่ 10 ท่านขึนไป ***)
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ค้าแนะน้า สาหรับผู้เดินทางที่ไม่ได้อยู่จังหวัดเดียวกับสนามบินที่ทริปเดินทาง และ/หรือ จาเป็นต้องซื้อตั๋วเครื่องบิน
หรือการเดินทางรูปแบบอื่นๆ มายังสนามบินที่ทริปเดินทาง ก่อนออกตั๋วเครื่องบิน ภายในประเทศ / ระหว่างประเทศ
หรือซื้อตั๋วรถไฟ หรือซื้อตั๋วรถโดยสาร ฯลฯ หรือมีการจองห้องพัก ล่วงหน้าก่อนวันเดินทางจริง ควรสอบถามยอดจอง
ทัวร์ และตารางเวลาการเดินทางของทัวร์ที่ท่านจอง ที่แน่นอนจากเจ้าหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นการป้องกัน
มิให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นกับท่านในภายหลัง
ทั้งนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น หากท่านได้มีการจองการเดินทางดังกล่าว
มายังสนามบินที่ทริปเดินทาง โดยยังไม่ได้รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ
อัตราค่าบริการ ต่อท่าน
งดแถมกระเป๋า

ผู้ใหญ่ พักห้องละ
2 - 3 ท่าน

28ธ.ค.61-3ม.ค.62

33,999 บาท

เด็กอายุ 2 - 18 ปี
พักกับผู้ใหญ่
33,999 บาท

18-24 / 25-31 ม.ค. 62

29,999 บาท

15-21 ก.พ. 62

29,999 บาท

พักเดี่ยว จ่ายเพิ่ม

ราคาไม่รวมตั๋ว

5,000 บาท

20,999 บาท

29,999 บาท

5,000 บาท

18,999 บาท

29,999 บาท

5,000 บาท

18,999 บาท

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป - กลับ พร้อมกรุ๊ป ตามที่ระบุไว้ในรายการเท่านั้น
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ามันขึ้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ามัน
เพิ่มตามความเป็นจริง ก่อนการเดินทาง**ราคาทัวร์นีเช็คภาษีน้ามัน ณ วันที่ 04 ต.ค.61
3. ค่าวีซ่าจีน ปกติ 4 วันทาการ ราคา 1,500 บาท (ผู้ถือหนังสือเดินทางไทย)
**กรณียื่นด่วน 2 วันทาการ ชาระค่าส่วนต่างเพิ่ม 1,050 บาท (ชาระพร้อมค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ)
4. ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 - 3 ท่าน), อาหาร และเครื่องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
5. ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
6. น้าหนักสัมภาระ ท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องได้ 1 ชิ้น ต่อท่าน น้าหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม,
ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
7. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท)
คุ้มครองผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป และผู้เอาประกันอายุระหว่าง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผู้ที่มีอายุสูง
กว่า 70 ปี ขึ้นไป ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของค่าชดเชยที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจากัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการ
แพทย์ หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ ** ในกรณีลูกค้าท่านใดสนใจ ซือประกันการเดินทางเพื่อให้คลอบคลุมในเรื่องของสุขภาพ ท่าน
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ***ทังนีอัตราเบียประกันเริ่มต้นที่ 330 บาท
ขึนอยู่กับระยะเวลาการเดินทาง
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การประกันไม่คุ้มครอง
กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจาตัว , การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้องกับ
การติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้
อานาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล,
นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และการปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และอื่นๆตาม
เงื่อนไขในกรมธรรม์อั
8. ค่าบริการดังกล่าว (ข้อ 1 - 7) เป็นค่าบริการเฉพาะผู้เดินทางที่เป็นชาวไทยเท่านัน!!!
อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม
1. ค่าท้าหนังสือเดินทางทุกประเภท
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ฯลฯ
3. กรุณาเตรียมค่าทิปไกด์, คนขับรถ และหัวหน้าทัวร์ รวม 210 หยวนต่อคน (เด็กช้าระทิปเท่ากับผู้ใหญ่)
กรณีกรุ๊ปออกเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน ขอเก็บค่าทิปเพิ่ม 50 หยวน / ท่าน / ทริป
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 % และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง จะต้องบวก
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่าย จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจ้งทางบริษัทฯ จะออกให้ภายหลัง
ขอสงวนสิทธิ์ออกใบเสร็จที่ถูกให้กับบริษัททัวร์เท่านั้น
5. ค่าวีซ่าจีนส้าหรับชาวต่างชาติ
เงื่อนไขการท้าการจอง และช้าระเงิน
1. กรุณาชาระค่ามัดจาทัวร์ 15,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วันทาการนับจากวันจองทัวร์ พร้อมส่งสาเนาหน้าหนังสือ
เดินทาง (ที่ไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย) และ
หลักฐานโอนเงินมาได้ที่ Fax 0 2116 6423
2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชาระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 25 วันทาการ (ในช่วงปกติ) หรือชาระก่อนการเดินทางไม่น้อย
กว่า 35 วันทาการ (ในช่วงเทศกาล หรือเมื่อสายการบินเร่งออกบัตรโดยสาร) หรือตามวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ (การไม่
ชาระเงินค่ามัดจา หรือชาระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัด
หรือยกเลิกการเดินทาง)
3. ส่งหนังสือเดินทางตัวจริง, พร้อมรูปถ่าย จ้านวน 2 รู ป (ตามกฎของการขอวีซ่าจีนในหัวข้อด้านล่าง) และ
เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ก่อนเดินทาง 15 วัน **กรณียื่นด่วน 2 วันท้าการ
ช้าระค่าส่วนต่างเพิ่ม 1,050 บาท (อัตราดังกล่าวข้างต้น ส้าหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน)
การยกเลิกการเดินทาง
 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วันทาการ คืนค่าใช้จ่ายทังหมด
แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 - 29 วันทาการ เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 15,000 บาท
แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 1 - 14 วันทาการก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค้าใช้จ่ายทังหมด
 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะพิจารณา
เลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าตั๋ว
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เครื่องบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไม่
สามารถเดินทางได้
 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า
ท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจากับสายการบินหรือค่ามัดจาที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น
Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรือค่าทัวร์ทั้งหมด เนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายใน
เที่ยวบินนั้นๆ
ข้อควรทราบก่อนการเดินทาง
 คณะทัวร์ครบ 10 ท่านออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป - กลับ พร้อมกับคณะ
 ตามนโยบายร่ วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง ก้า หนดให้มีการประชาสัมพัน ธ์ สิน ค้า พืนเมืองให้
นักท่องเที่ยวทั่วไปได้ รู้ จั กคือ ร้ า นขายเสือกัน หนาว, ร้ านขายสิน ค้า พืนเมือง ร้ า นโสม ซึ่งจ้า เป็น ต้องบรรจุใ น
โปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้นักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่าร้านทุกร้านจ้าเป็นต้องรบกวน
ทุกท่านแวะชม ซึ่งจะใช้เวลาร้านละประมาณ 60 - 90 นาที ซือหรือไม่ซือขึนอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก
ไม่มีการบังคับใดๆ ทังสิน หากท่านปฏิเสธที่จะไม่เข้าร้านดังกล่าว ทางบริษัทฯ จะขอเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน
จากท่านเป็นจ้านวนเงิน 400 หยวน/ คน/ วันที่ไม่เข้าร้าน
 บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสาคัญ
 รายการท่องเที่ยว และอาหาร สามารถสลับรายการในแต่ละวัน เพื่อให้โปรแกรมการท่องเที่ยวเป็นไปอย่างราบรื่น
และเหมาะสม โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสาคัญ
 บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆที่อยู่นอกเหนือ
การควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทาร้าย, การ
สูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน,
การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรม
แรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจาก
ทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆ มาให้ โดยขอสงวน
สิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋ว
เครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแล้ว
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 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุใน
รายการเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้นอัตราค่าบ
 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก
ความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทาง
บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
เอกสารในการท้าวีซ่าจีนส้าหรับหนังสือเดินทางไทย
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ากว่า 6 เดือน
หมายเหตุ : หนังสือเดินทางต้องไม่มีการ ช้ารุดใดๆ ทังสิน ถ้าเกิดการช้ารุด เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า - ออกเมือง จะปฏิเสธ
การขอออกนอกประเทศของท่านได้
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สาหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า - ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. รูปถ่ายหน้าตรง ถ่ายจากร้านถ่ายรูปจ้านวน 2 ใบ ขนาด 1.5 X 2 นิว พืนหลังสีขาวเท่านัน!!
ข้อห้าม : ห้ามแม็ครูป, ห้ามรูปเป็นรอย, ห้ามเปื้อน, ห้ามยิ้ม, ห้ามใส่เสื้อสีอ่อน และสีขาว (ห้ามใส่เสื้อคอกว้าง แขนกุด ซีทรู
ลูกไม้ สายเดี่ยว ชุดราชการ ชุดยูนิฟอร์มชุดทางาน ชุดนักเรียน นักศึกษา), ห้ามใส่แวนตาสีดา หรือกรอบแว่นสีดา, ห้ามสวม
ใส่เครื่องประดับทุกชนิด เช่น ต่างหู สร้อย กิ๊ปติดผม คาดผม เข็มกลัด เป็นต้น
รูปต้องเห็นคิ้ว และใบหูทั้ง 2 ข้างชัดเจน ห้ามผมปิดหน้า
รูปต้องอัดด้วยกระดาษสีโกดัก หรือฟูจิเท่านั้น และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์
รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน
*ท่านที่ประสงค์ใช้รูปถ่ายข้าราชการในการยื่นวีซ่า กรุณาเตรียมหนังสือรับรองต้นสังกัดจัดมาพร้อมกับการส่งหนังสือเดินทาง
4. เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ (กรุณากรอกข้อมูลจริงให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง)
5. กรณีเด็กอายุต่้ากว่า 18 ปี เดินทาง ใช้เอกสารเพิ่มเติม จากข้อ 1 - 3 ดังนี
 เดินทางพร้อมพ่อแม่ / เดินทางพร้อมพ่อ หรือ แม่
1. สาเนาสูติบัตร (ใบเกิด) ทังนีกรณีเด็กอายุต่้ากว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร (ใบเกิด) ตัวจริง
2. สาเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
3. สาเนาบัตรประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่
4. กรณีชื่อไม่ตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ
 เดินทางพร้อมญาติ
1. สาเนาสูติบัตร(ใบเกิด) ทังนีกรณีเด็กอายุต่้ากว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง
2. สาเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
3. สาเนาบัตรประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่
4. กรณีชื่อไม่ตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ
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5. ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม่ ไปทาที่เขตหรืออาเภอเท่านั้น
6. ผู้เดินทางที่ชื่อเป็นชาย แต่รูปร่าง หน้าตาเป็นหญิง (สาวประเภทสอง) ใช้เอกสารเพิ่มเติม จากข้อ 1 - 3 ดังนี
1. หนังสือรับรองการทางาน เป็นภาษอังกฤษตัวจริงเท่านั้น
2. หนังสือชี้แจงตัวเอง เป็นภาษาอังกฤษตัวจริงเท่านั้น
3. สาเนาบุ๊คแบงค์ อัพเดทยอดปัจจุบัน ขั้นต่า 100,000 บาท
3. สาเนาบัตรประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน
4. ต้องไปแสดงตัวต่อหน้าผู้รับยื่นวีซ่าที่ศูนย์ยื่นวีซ่าจีนในวันยื่นวีซ่า
7. กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ ใช้เอกสารเพิ่มเติม จากข้อ 1 - 3 ดังนี
1. ใบอนุญาตการทางานในประเทศไทย ตัวจริงเท่านั้น!! ต่ออายุการทางานแล้วไม่ต่ากว่า 3 – 6 เดือน หากไม่ได้ท้างานใน
ประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปด้าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง
2. หนังสือรับรองการทางาน เป็นภาษาอังกฤษ ตัวจริง มีตราประทับและลายเซ็น
3. สาเนาบุ๊คแบงค์ อัพเดทยอดปัจจุบัน ขั้นต่า 100,000 บาท
4. กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสาเนาทะเบียนสมรส
ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีที่ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้
 หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน ท่านละ 5,060 บาท
 หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ (กรุณาสอบถามรายละเอียดได้ที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย)
ประเทศที่ไม่สามารถขอวีซ่าจีนแบบด่วนได้
ต่างชาติฝรั่งเศส และประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยี่ยม สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก
ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวียลักเซมเบิร์ก มอลต้า เนเธอแลนด์ โปแลนด์
นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดนสวิสเซอแลนด์เอสโทเนีย
8. กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว (เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดาเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เนื่องจากผู้เดินทาง
จะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน และต้องทาเรื่องแจ้ง เข้า - ออก หรือ Re - Entry ก่อนทาการยื่นวีซ่า
9. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททัวร์ อย่าง น้อย 10
วันทาการ (ก่อนออกเดินทาง)
10. โปรดท้าความเข้าใจ ศูนย์ยื่นวีซ่าจีนอาจเรียกขอเอกสารเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของ
สถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า
11. ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทาง และยกเว้นการทาวีซ่าจีน ท่านจะต้อง
รับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า - ออกประเทศด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ทราบกฎกติกาในรายละเอียดการยกเว้นวีซ่า /
ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านทาบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่าง
น้อย 2 อาทิตย์
** ก่อนท้าการจองทัวร์ทุกครัง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหน้า และทุกบรรทัด เนื่องจากบริษัทฯ
จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเป็นหลัก **
ผู้เดินทางกรุณากรอกเอกสารด้านล่างนี!!!!
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เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน
**กรุณากรอกรายละเอียดทังหมดให้ครบถ้วน และตามความเป็นจริง เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง**
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)
(MISS. / MRS. / MR.)NAME......................................................................................................................................
SURNAME....................................................................................................................................................................
สถานภาพ  โสด  แต่งงาน
 หม้าย
 หย่าร้าง
 ไม่ได้จดทะเบียน  จดทะเบียน ชื่อคู่สมรส.........................................................................................................
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)........................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
..........................รหัสไปรษณีย์.......................... โทรศัพท์บ้าน..................................มือถือ...............................
ที่อยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่).....................................................................
....................................................................................................................................................................................................
.......................................................................รหัสไปรษณีย์.......................โทรศัพท์บ้าน...............................................
ชื่อสถานที่ท้างาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่).........................................................................................
ต้าแหน่งงาน...................................................................................................................................................................
ที่อยู่สถานที่ท้างาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)…..................................................................................
........................................................................................................................................................................................
..................................................................................................รหัสไปรษณีย์.........................โทร................................
**กรณีเกษียณอายุงาน กรุณากรอกชื่อสถานที่ท้างาน/ ที่อยู่ ที่เคยท้างาน......................................................................
....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................โทร................................
(ส้าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก ทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน)
ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่  ไม่เคย  เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว
เมื่อวันที่................ เดือน........................ปี........................ ถึง วันที่.......................เดือน........................ปี.....................
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่  ไม่เคย  เคย โปรดระบุประเทศ..........................................
เมื่อวันที่................ เดือน........................ปี........................ ถึง วันที่.......................เดือน........................ปี.....................
รายชื่อบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
1. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME...............................................................SURNAME.........................................................................................
ความสัมพันธ์.......................................................................................................เบอร์โทร............................................
2. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME...............................................................SURNAME.........................................................................................
ความสัมพันธ์.......................................................................................................เบอร์โทร............................................
หมายเหตุ* ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม อาจท้าให้ท่านเกิดความไม่
สะดวกภายหลัง ทังนีเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง จึงขออภัยมา ณ ที่นี (โปรดท้าตามระเบียบอย่างเคร่งครัด)
BKK Tel : 0 2116 6395(auto)Fax : 0 2116 6423
LINE ID : @etravelway | @etravelway.fire
www.facebook.com/eTravelWay

tour.bkk@etravelway.com

www.etravelway.com
VS101218

www.etravelway.com/+
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Emergency call only : 0853642449

